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แต่งต้ังคณะท ำงำน อว.ส่วนหน้ำ ประจ ำจังหวัดสกลนคร

รวบรวม/ติดตำม/รำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำน อววน. 
ในภำพรวมจังหวัด

บูรณำกำรด ำเนินงำนด้ำน อววน. ในภำพรวมจังหวัด
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การด าเนินงานของ อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร
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ตั้งหน่วยปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ (Office) จังหวัดสกลนคร
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ตั้งหน่วยปฏิบัติงำนส่วนหน้ำ (Office) 
จังหวัดสกลนคร

อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ชั้น 1
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต ำบลธำตุเชิงชุม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0 4297 0047
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คณะท ำงำน
หน่วยปฏิบัติกำร อว.ส่วนหน้ำ 

ประจ ำจังหวัดสกลนคร 
บูรณำกำรคณะท ำงำนร่วมกัน 

3 มหำวิทยำลัย 
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ค ำสั่ง
ค ำสั่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

ที่ 688/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนงำนด้ำนอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำจังหวัด 

ประจ ำจังหวัดสกลนคร

1. ผู้บริหำรวิทยำศำสตร์จังหวัดระดับสูง รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
2. หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ

รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

3. คณะท ำงำน
1) รองอธิกำรบดี ทั้ง 3 มหำวิทยำลัย
2) ผู้ช่วยอธิกำรบดี ทั้ง 3 มหำวิทยำลัย
3) คณบดี ทั้ง 3 มหำวิทยำลัย
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีฯ มรสน.
5) ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน มรสน.
6) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีกำรเกษตรฯ มรสน. 

4. เลขำนุกำร
1) ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มรสน.
2) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทั่วไป มก.ฉกส.
3) หัวหน้ำแผนกงำนบริกำรวิชำกำร มทร. วข.สกลนคร

5. ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1) หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป สถำบันวิจัยและพัฒนำ มรสน. 
2) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน มรสน.

องค์ประกอบ

1. ประสำนกำรท ำงำนด้ำนอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์วิจัย
และนวัตกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพ
ของจังหวัดสกลนคร

2. ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำนอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมในจังหวัดสกลนคร

3. ส่งเสริมกำรท ำงำนด้ำนอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์วิจัย
และนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัดสกลนคร

4. เป็นหน่วยงำนฯ รับประเด็นปัญหำที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ของจังหวัดสกลนครเพื่อประสำนงำนหน่วยงำนเจ้ำ
ขององค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรแก้ปัญหำ

5. ด ำเนินกำรอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อสนับสนุน
กำรพัฒนำจังหวัดสกลนคร

หน้ำที่

แต่งตั้งคณะท ำงำน อว.ส่วนหน้ำ ประจ ำจังหวัดสกลนคร02

ประกอบด้วย 
1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

วิทยำเขตสกลนคร
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ผู้บริหำรวิทยำศำสตร์จังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief Science Officer : PCSO)
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ก ำกับงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด

ท ำเนียบ อววน. ประจ ำจังหวัด

PCSO
หัวหน้ำหน่วยปฏิบัติกำรสว่นหน้ำของ อว.ฯ
(Chief Development Officer: CDO)
ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชำวชำยโขง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ

คณะท ำงำนหลักหน่วยปฏิบัติกำรสว่นหนำ้ของ อว.ฯ
ประจ ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณะท ำงำนหลักหน่วยปฏิบัติกำรสว่นหนำ้ของ อว.ฯ
ประจ ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สำรคล่อง
รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตสกลนคร

CDO

ผู้ประสำนงำน อว. ประจ ำจังหวัด
(Provincial Coordinator : PC)
นำงสำววิลำวรรณ  งอยผำลำ (สป.อว.)
ผู้ประสำนงำน อว. ประจ ำจังหวัดสกลนคร

PC
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บูรณำกำรด ำเนินงำนด้ำน อววน. ในภำพรวมจังหวัด03

ภำรกิจหลัก

หน้ำที่ส ำคัญในกำรผลักดันภำรกิจใน 4 ด้ำน คือ
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ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด

ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำน อววน. ในจังหวัด

ส่งเสริมกำรน ำงำนด้ำน อววน. สนับสนุนจังหวัด

เป็นหน่วยงำนฯ รับประเด็นปัญหำที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด
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3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด

3.1.1 สนับสนุนกำรแก้ไขปญัหำเร่งด่วน ของจังหวัดสกลนคร ตำมนโยบำยขับเคลื่อนไทยไปดว้ยกนัระดบัจังหวัด
ด้วยโครงกำรกำรแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย ำในจังหวัดสกลนคร

https://rdi.snru.ac.th/
topics/9818

เอกสำรน ำเสนอโครงกำรกำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจน
แบบเบ็ดเสร็จและแม่นย ำใน
จังหวัดสกลนคร

https://rdi.snru.ac.th/topics/9818
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3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด (ต่อ)

1. เกษตรคุณค่ำเพ่ิม

2. กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงกำรกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย ำในจังหวัดสกลนคร

3. เครื่องสูบน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 4. ครำม



โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (U2T) จ ำนวน 64 ต ำบล จำก 3 สถำบันกำรศึกษำ
1) มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  จ ำนวน 27 ต ำบล
2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  จ ำนวน  33 ต ำบล
3) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร  จ ำนวน 4 ต ำบล

3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด (ต่อ)
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3.1.2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (U2T)

อัตรำจ้ำงงำน U2T ทั้งสิ้น 1,280 อัตรำ 
1. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จ ำนวน 640 อัตรำ 
2. ประชำชน  จ ำนวน 320 อัตรำ
3. นักศึกษำ   จ ำนวน 320 อัตรำ

หน่วยงำน ต ำบล หมู่บ้ำน

1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
จ ำนวน 27 ต ำบล

1. ท่ำแร่ 

2. ม่วงลำย 

3. พังโคน 

4. ไฮหยอ่ง 

5. เหล่ำปอแดง 

6. นำม่อง

7. แพด 

8. ค้อเขียว 

9. หนองบัว

10. หนองสนม 

11. ด่ำนม่วงค ำ 

12. ท่ำก้อน

13. พันนำ 

14. เหล่ำโพนค้อ 

15. บ้ำนแป้น 

16. นำหัวบ่อ 

17. นำตำล 

18. จันทร์เพ็ญ 

19. ม่วง 

20. วัฒนำ 

21. โคกศิลำ

22. สร้ำงค้อ 

23. อุ่มจำน 

24. กุดบำก

25. กุดไห

26. บึงทวำย 

27. เต่ำงอย

340 หมู่บ้ำน

2. มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 33 ต ำบล

1. กกปลำซิว 

2. ขม้ิน 

3. โคกภู 

4. งิ้วด่อน 

5. เชียงเครือ  

6. ดงมะไฟ 

7. ธำตุเชิงชุม 

8. โนนหอม 

9. ห้วยยำง  

10. ฮำงโฮง 

11. ค ำบ่อ 

12. ค ำสะอำด

13. โคกสี 

14. ท่ำศิลำ 

15. บ้ำนต้ำย  

16. ปลำโหล 

17. วำริชภูมิ 

18. สว่ำงแดนดิ

19. ส่องดำว 

20. หนองลำด

21 หนองหลวง

22. กุดเรือค ำ 

23. ค ำตำกล้ำ 

24  เจริญศิลป์

25. เชิงชุม 

26. ต้นผึ้ง 

27. นิคมน้ ำอูน

28. โนนสะอำด 

29. โพนงำม 

30. สุวรรณคำม  

31. กุสุมำลย์ 

32. บ้ำนโพน 

33. นำแก้ว

271 หมู่บ้ำน

3. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
วิทยำเขตสกลนคร จ ำนวน 4 ต ำบล

1. พรรณนำ 

2. พอกน้อย 

3.. แร่ 

4. อำกำศ

80 หมู่บ้ำน

รวมจ ำนวน 64 ต ำบล 691 หมู่บ้ำน
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3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด (ต่อ)

3.1.3 โครงกำรสกลนครโมเดล เป็นกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือของ 3 มหำวิทยำลัย
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพ่ือพัฒนำเกษตรกรฐำนรำกให้มีรำยได้และควำมเป็นอยู่อย่ำงยั่งยืน
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3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด (ต่อ)



12

3.1 ประสำนกำรน ำงำนด้ำน อววน. เพิ่มขีดควำมสำมำรถผนวกกับศักยภำพจังหวัด (ต่อ)



หน่วยปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ จังหวัดสกลนคร ทั้ง 3 มหำวิทยำลัย ได้จัดท ำโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดสกลนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 จ ำนวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นกำรพัฒนำ  

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณ 604,300 บำท

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 3,383,000 บำท
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตท่ีดี จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 1,823,800 บำท

รวมทั้งสิ้น 8 โครงกำร ( 6 โครงกำรหลัก, 2 โครงกำรร่วมกับส่วนรำชกำรอื่น) งบประมำณทั้งสิ้น 5,811,100 บำท 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 2 โครงกำร 
งบประมำณ 604,300 บำท

1) โครงกำรจัดท ำต้นแบบกำรผลิตข้ำวตำมมำตรฐำน GAP และกำรผลิต ข้ำวเม่ำบรรจุถุงตำมมำตรฐำน GMP เพื่อขึ้นทะเบียน อย. งบประมำณ 274,000 บำท 
(มทร.วข.สกลนคร)

2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพเกษตรกรตำมมำตรฐำนเกษตรอินทรียในพื้นที่จังหวัดสกลนคร งบประมำณ 330,300 บำท (มก.ฉกส.)

3.2 ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำน อววน. ในจังหวัด

3.2.1  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำน อววน. เพ่ือบรรจุในแผนและขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัด
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ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 3,383,000 บำท
1) โครงกำรเพิ่มศักยภำพทำงกำรค้ำผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เชิงนวัตกรรมผ้ำไหมย้อมครำม จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 2,648,500 บาท (มก.ฉกส.)
2) โครงกำรส่งเสริมงำนประเพณี ส ำคัญจังหวัดสกลนคร ฮีต 12 คอง 14 เที่ยวได้ตลอดปี (หน่วยงำนเจ้ำภำพ สนง.กำรท่องเที่ยว และกีฬำจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่ 3 มหกรรมมูนมงัอีสาน “มหัศจรรย์หัตถกรรมพื้นบ้าน” งบประมาณ 471,000 บาท (มรสน.)
3) โครงกำรเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ สินค้ำ GI และสินค้ำที่มีศักยภำพของจังหวัดสกลนครเข้ำสู่ตลำดสำกล เพื่อเชื่อมโยง

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ (หน่วยงำนเจ้ำภำพ สนง.พำณิชย์จังหวัดสกลนคร)
กิจกรรมที่ 3  ยกระดับคุณภาพนักออกแบบชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าครามธรรมชาติ GI สกลนคร งบประมาณ 132,400 บาท (มรสน.)
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาศักยภาพ (ต่อยอด) Young Smart Kramer คน GI ผ้าครามธรรมชาติ งบประมาณ 131,100 บาท (มรสน.)

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดี จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณ 1,823,800 บำท
1) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในชุมชน งบประมาณ 544,500 บาท (มรสน.)
2) โครงกำรกำรพัฒนำนวัตกรรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีส ำหรับสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตครำม 

งบประมาณ 406,400 บาท (มรสน.)
3) โครงกำรพัฒนำสังคมสูงวัย สู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตำมแนวทำง ศำสตร์พระรำชำจังหวัดสกลนคร 

(หน่วยงำนเจ้ำภำพสนง.พัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร)

กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย งบประมาณ 699,700 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 4  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “โรงเรียน ผู้สูงอาย”ุ1 อําเภอ 1 ตําบล งบประมาณ 173,200 บาท (มก.ฉกส.) 
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3.2 ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำน อววน. ในจังหวัด (ต่อ)



1.โครงกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรข้อมูลเทคโนโลยี

2.กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตเห็ดด้วยโรงเรือนเพำะเห็ด
ระบบท ำควำมเย็นด้วยถ่ำนวิสำหกิจชุมชนกลุม่เพำะเห็ดบ้ำนกลำง

3.ธุรกิจกำรเลี้ยงปลำนิลเพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดและรำยไดข้องกลุ่มวิสำหกจิชุมชนผู้เลี้ยงปลำ

4.โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีอำหำรหมกัเลี้ยงโค จำกชำนอ้อย และกำกมันส ำปะหลงั

5.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรผลติเม่ำอินทรีย์ด้วยสำรชีวภัณฑ์ป้องกันและก ำจัด
ศัตรูพืชกลุ่มวิสำหกิจชุมชนอินแปง

คลินิกเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร

คลินิกเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร

อว.ส่วนหน้ำ สกลนคร ประกอบด้วยคลินิกเทคโนโลยี ๒ แห่ง คือ 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  การดําเนินงานโดย 

- กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำและข้อมูลเทคโนโลยี 
-แนวทำง/กระบวณกำร/รูปแบบ/วิธีกำรแก้ไข ในกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่
-กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
-กำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงเครือข่ำย

3.2 ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรด้ำน อววน. ในจังหวัด (ต่อ)

3.2.2 กำรด ำเนินงำนคลินิกเทคโนโลยี จังหวัดสกลนคร



ระหว่างมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครทั้ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั่น อาจาโร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนำกำรปลูกกัญชำทำงกำรแพทย์ให้มีคุณภำพมำตรฐำน
และส่งผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของโรงพยาบาล เพื่อนําไปใช้ในผลิตยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการใช้เป็นทางเลือกในการรักษา 
รวมไปถึงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กัญชำกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสําอาง อาหาร และเครื่องดื่ม 
โดยท ำข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

1) กำรศึกษำวิจัยเรื่องกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จำกกัญชำ
2) กำรผลิตและส่งมอบกัญชำเพื่อใช่ในกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จำกกัญชำ
3) กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรและกำรแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกัญชำ
4) กำรวิจัย กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมด้ำนวิชำกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกัญชำ

ระยะเวลำควำมร่วมมือ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2567
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3.3 ส่งเสริมกำรน ำงำนด้ำน อววน. สนับสนุนจังหวัด

3.3.1 กำรร่วมท ำข้อตกลง MOU ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกัญชำ 



หน่วยปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ จังหวัดสกลนคร ได้เข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้และแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชำ ในพิธีเปิดร้ำน
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกกระท่อม กัญชง กัญชำ ณ บริเวณร้ำนค้ำสวัสดิกำร โรงพยำบำลศูนย์สกลนคร ส ำหรับจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของกัญชำที่ไม่ใช่ยำเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อำหำร ขนม เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชำ 
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3.3 ส่งเสริมกำรน ำงำนด้ำน อววน. สนับสนุนจังหวัด (ต่อ)

3.3.2 จัดนิทรรศกำรผลิตภัณฑ์จำกกัญชำ



ผลสัมฤทธิ์
1. เพ่ิมรำยได้ให้กลุ่มเป้ำหมำยไมน่้อยกว่ำ 

5,000 บำท/ครัวเรือน/เดือน 
2. ลดรำยจ่ำย 1,000 บำท/ครัวเรือน/เดือน
3. ลดต้นทุนกำรผลิตผ้ำครำม 1,500บำท/

ครัวเรือน/เดือน
4. รักษำกำรจ้ำงงำนที่อยู่ในภำคกำรผลิต

ผ้ำย้อมครำมและส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ได้ 
400 คน
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3.3 ส่งเสริมกำรน ำงำนด้ำน อววน. สนับสนุนจังหวัด (ต่อ)

3.3.3 โครงกำรงบ พ.ร.ก. เงินกู้ แผนงำนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจำกโควิด 19
ประเภทกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่
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3.3 ส่งเสริมกำรน ำงำนด้ำน อววน. สนับสนุนจังหวัด (ต่อ)
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3.4 เป็นหน่วยงำนฯ รับประเด็นปัญหำที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

อว. ส่วนหน้ำ สกลนคร รับประเด็นปัญหำเร่งด่วนจังหวัดสกลนครและร่วมป้องกัน      
ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่ ตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
1. โรงพยำบำลสนำมซึ่งเป็นสถำนที่กักกันโรคเบื้องต้น (Local Quarantine)
2. ศูนย์ Antigen Isolation
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
4. กำรรณรงค์ป้องกัน Covid-19

1. โรงพยำบำลสนำม (มรสน.)
2. ศูนย์ Antigen Isolation (มรสน.)

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19
(มรสน. มก.ฉกส. มทร.วข.สกลนคร)

กำรรณรงค์ป้องกัน Covid-19 (มรสน. มก.ฉกส. มทร.วข.สกลนคร)



หน่วยปฏิบัติกำร อว. ส่วนหน้ำ จังหวัดสกลนคร 
ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและงบประมำณที่ใช้ดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ในภาพรวมของจงัหวดั 

- การพัฒนา ขับเคลื่อน และสนับสนนุการดําเนนิงานของพื้นท่ี
จังหวัดสกลนครเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดว้ยกัน 

ฐำนข้อมูล
- การเชื่อมโยงงานสูจ่งัหวัดท่ัวประเทศ 
- การติดตาม สืบค้นผลการดาํเนนิงานโครงการต่างๆ ในแต่ละจงัหวดั 

แสดงผลในเชิงภูมิศาสตร์

ระบบฐำนข้อมูล G-map เป็นระบบฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่จังหวัด (Area Based)

รวบรวม/ติดตำม/รำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำน อววน. ในภำพรวมจังหวัด04

21

4.1 รำยงำนกำรด ำเนินงำน อว. ส่วนหน้ำ ในระบบ gmap



4.2 รำยงำนกำรศึกษำผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรำยจังหวัด โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร
(มหำวิทยำลัยสู่ต ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ : U2T) ด้วยกลไก อว. ส่วนหน้ำ

1 >> ข้อมูล SROI
2 >> ข้อมูล TSI/ USI
3 >> ข้อมูล CBD
4 >> ข้อมูล Gap Analysis
5 >> คลิปเรื่องเล่ำควำมส ำเร็จ

1TSI/USI SROI2

3

4

5 Success Clip

รวบรวม/ติดตำม/รำยงำนกำรด ำเนินงำนด้ำน อววน. ในภำพรวมจังหวัด (ต่อ)04
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ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ จำกกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำยต ำบลแบบบูรณำกำรฯ  (U2T)
พื้นที่จังหวัดสกลนคร

30%40%30%50%

01 02 03 04

รำยได้ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อต ำบล
ร้อยละ 50

ต้นทุนที่ลดลง
ร้อยละ 30

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40

แรงงำนที่ลดลง
ร้อยละ 30



2) การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทำ  ลดลง

4) การเข้าถำ งระบบการรักษาพยาบาลอยา่ง

ทั่วถำ ง

1) คนในชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น

3) ลดความเหลือ่มล้ำ  ดา้นรายไดข้องคนในชุมชน

5) ผู้สูงอาย ุผู้พิการมีคุณภาพชวีติดขีำ  ้น
6) ครอบครวัมคีวามสขุมากขำ  ้น

7) เกิดการมสีว่นร่วมของคนในชมุชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม จำกกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำยต ำบลแบบบูรณำกำรฯ  (U2T)
พื้นที่จังหวัดสกลนคร

องค์ควำมรู้
จ ำนวน 39 เรื่อง

นวัตกรรม 
จ ำนวน 40 เรื่อง

เทคโนโลยี
จ ำนวน  4 เรื่อง

กระบวนกำร/
วิธีกำร

จ ำนวน  5 เรื่อง
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กิจกรรมกำรเกษตร เพื่อลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้ให้ชุมชน

การปลูกกระชายป่า

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

ผักหวานป่า

ตะไคร้หอมไล่ยุง ฟ้าทลายโจร

อบรมและส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ พร้อมแนะนําวิธีการ
คัดเลือกพันธุ์ข้าว

ข้าวอินทรีย์

การเพาะพันธุ์พืช

ผักชีฝรั่ง

ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ

ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่

ส่งเสริมการเลี้ยงหนูพุก

การทําปุ๋ยหมัก

การทําปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมักอินทรีจากวัสดุเหลือใช้ ปุ๋ยจากผักตบชวา

ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
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หมอนรองคอ
กิจกรรมติดตามผล ส่งเสริมสัมมาชีพในกลุ่มเปราะบาง

ลูกประคบสมุนไพร

การถักพรมเช็ดเท้า แปรรูปผ้าคราม

กระเป๋าผ้าย้อมคราม

ผ้าซิ่น ลายขอไต่เครือ

พัฒนำสัมมำอำชีพให้กับชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

Marketing Digital Online

รองเท้าผ้าย้อมคราม

หมวกผ้าย้อมคราม
หมวกผ้าย้อมคราม

การทําหมอนรองคอ

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้ำ 42 ผลิตภัณฑ์

กระเป๋าผ้าขาวม้า สมุดผ้าขาวม้า หมวกผ้าคราม พวงมาลัยผ้าขาวม้า

ผ้าพันคอย้อมคราม

ผ้าคลุมไหล่
ลายครามเชิงชุมผ้าถุง ลายขอ สายคล้องแมสผ้าคราม

รองเท้าผ้าย้อมคราม

ร่มผ้าย้อมคราม

เสือยืดย้อมคราม

กระเป๋าผ้าย้อมคราม

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติดอกดาวเรือง



พัฒนำสัมมำอำชีพให้กับชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้ำ (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำขำวม้ำทอมือ ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำย้อมครำมถักมือ

พวงมำลัยผ้ำขำวม้ำ

สมุดผ้ำขำวม้ำ

ผ้ำทอแบบกล่อง
กระเป๋ำใบเล็กหมวกผ้ำครำม

หมวกปีกกว้ำง 

กระเป๋ำผ้ำครำม

ลูกประคบมือ

ผ้ำครำมแบบกล่อง

กระเป๋ำผ้ำขำวม้ำ

ชุดผ้าพื้นเมือง

กระเป๋ำจำกกก
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ครองแครงกรอบ ข้าวฮางข้าวเกรียบ

ข้าวฮาง น้ําพริกตาแดง ปลาส้มหมักสมุนไพร

พัฒนำสัมมำอำชีพให้กับชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปอำหำร จ ำนวน 27 ผลิตภัณฑ์

28

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางหอยเชอรี่เสียบไม้

ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง

ไส้กรอกอีสาน

หนูพุกแช่แข็ง

แหนมหมู

ปลาส้ม

น้ําผลไม้

ผลิตภัณฑ์จากดักแด้

เห็ดสามอย่าง

มะม่วงกวน

น้ําพริกปลาแห้ง กล้วยฉาบ แหนมกระดูกอ่อน

น้ําพริกเห็ดน้ําฟ้า

ข้ำวฮำงงอกสำมสี ข้ำวฮำงงอกมะลิ
ข้ำวฮำงไรทเ์บอร์ร่ี 

ผงจมูกข้ำวฮำงงอก 

แหนมเห็ดนางฟ้า

มะม่วงหาวดอง น้ําหมากเม่า
ชาสมุนไพร
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พัฒนำสัมมำอำชีพให้กับชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูป จ ำนวน 22 ผลิตภัณฑ์

29

สบู่น้ํานมข้าว

สบู่เกลือ
เกลือสครับผิว

ครีมอาบน้ําน้ํานมข้าว

ยาหม่องไพล
น้ํามันนวด

ลูกประคบสมุนไพร

ตะกร้าหวาย

เสื่อพับลายดอกไม้

ลูกกลิง้นำ้  มนัไพล ขี้ผ้ึงไพล 

เสื่อกกย้อมฝาง 

ผ้าทอแบบกล่อง

ตะกร้าหวาย
ชุดดริปกำแฟจำกไม้ไผ่ 

ลูกประคบสมุนไพร 

ไม้กวาดจากขวดพลาสติก

กระเป๋าสานพลาสติก

กระเป๋าผ้าย้อม

แคปซูลฟ้าทลายโจร

แฮลกอฮอล์
ตะกร้าสานไม้ไผ่
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ยกระดับกำรท่องเที่ยวของชุมชน และสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยวอําเภอเต่างอย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว

" น ้ำตกแกง่กลุำ " เป็น
น ้ำตกเล็กๆ ที่ตั งอยู่ในเขต
อุทยำนภูผำเหล็ก บ้ำนดอนส้ม
โฮง หมู่ 2 ต.ค้อเขียว 
อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร
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พื้นที่ต ำบลด ำเนินโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ระยะที่ 2 พื้นที่จังหวัดสกลนคร

จ ำนวน 45 ต ำบล
(27 + 18 )

จ ำนวน 57 ต ำบล
(33 + 24 )

จ ำนวน 23 ต ำบล
(4 + 19 )

รวมทั้งสิ้น 125 ต ำบล
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Thank you


